CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA
Membro da Fédération Cynologique Internationale
Rua Newton Prado, 74 - Telefone (21) 3125-7777
CEP 20.930-445 - Rio de Janeiro - Brasil

internet: http://www.cbkc.org

email:cbkc@uninet.com.br

Protocolo nº :

REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE AFIXO

Opções de nome :
1ª Opção
2ª Opção
3ª Opção
4ª Opção
O afixo acima será utilizado como

prefixo

sufixo

Raças que pretende criar:
Dados do(s) requerentes(s)
Nome 1 :
Nome 2 :
Nome 3 :
Endereço :

nº :
Bairro :

CEP:

Tel.:

Estado:

apto.:
Cidade:

Com.
:

ramal.:

E-mail:
Nota: Para podermos registrar um afixo, será necessário efetuarmos uma pesquisa de nomes de afixos já registrados, para não haver coincidência de nomes, ou mesmo algum tipo de confusão. Assim, não poderá haver, sequer nomes semelhantes. No caso de encontrarmos alguma
identidade ou mesmo semelhança, reiniciaremos, automaticamente, a pesquisa pela segunda opção. Se por infelicidade as suas quatro opções
forem irregistráveis, receberá uma comunicação da CBKC pedindo que faça mais quatro escolhas .

Instruções para o preenchimento
1- Preencha a máquina, utilizando somente os caracteres maiúsculas, ou em letra de forma.
Ao escrever as opções de nome para seu afixo, coloque uma letra em cada campo.
Se o nome de seu afixo for composto por duas ou mais palavras, separe-as por um campo vazio.
O tamanho máximo para um nome de afixo é de 22 caracteres, incluindo os espaços vazios.
2- O nome do afixo poderá ser utilizado como prefixo ou sufixo, nesse caso assinale com um X o campo que antecede a palavra prefixo
ou sufixo, como preferir.
3- Em caso de co-propriedade, anexar uma cópia de contrato.

Declaração:
Declaro(amos) conhecer todos os regulamentos e resoluções da CBKC e estou(amos) de acordo, ciente(s) de que o
inadimplemento das anuidades por dois anos, implicará no cancelamento deste registro.
Data

Responsável __________________________________

Limpar

Imprimir

